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redactioneel
Af en toe krijg ik toch sterk
de indruk dat het er met "klein
links" nou niet zo best voor
staat. Totdat je in de krant
leest dat 30 man ME bij de ICEN
met de voordeur in huis 1s ge
vallen en dat de SAP - het laat
ste wat ze uit de :rKB hebben
kunnen persen .. is ge!nfiltreerd
door de BVD.
Dan voel ik me weer helemaal op
gelucht. ze nemen ons tenminste
nog serieus. Als ze ooit .. in
dezelfde verhouding - bij de
PvdA binnen gaan vallen, dan is
ook de werkloosheid opgelost.
Sterker: Binnenlandse Zaken zal
gedwongen zijn om PvdA""8rs en
wellicht nog een aantal klein
linksen op de loonlijst te
zetten.
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Dezezet zich In vooreendemocndiscl:l. men..
en milieuvriendelijk energiebeleid. Geren
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan
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regionale ontwikkelingen wordt In ruime mate
aandachtbesteecl.
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Maar voorkomen is beter dan,
dus misschien wordt het eens
tijd om met een paar miljoen bij
Rietkerk binnen te vallen.
Bij de provincie nemen ze ons
nog steeds net serieus. Bij de
PNEM circuleert momenteel een
nog geheim publiciteitsdraai
boek van .... u raadt het al 
Andries -en marketingbureau O.J.
Togh,getiteld "KERNENERGIE
VEILIGER DAN VOETBAL". Volgens
dat draaiboek zou Van Aqt de
kar moeten gaan trekken om het
Brabantse volk alsnog achter de
Moerdijkcentrales te krijgen.
Nou is dát op zich niet zo'n
probleem als ze er eenmaal staan.
Men heeft er duizenden ME.. ,
bouvier- en helicopteruren voor
nodig gehad om al die demon..
stranten achter de centrale van
Dodewaard vandaan te krijgen.
Er stonden er kennelijk teveel
achter en dat is nou ook weer
niet de bedoeling. We moeten ze
er eerst achter zien te krijgen
om ze er vervolgens weer achter
vandaan te meppen, zal de nieuwe
filosofie wel zijn.

om sympathie te kweken en om
te bewijzen dat die Moerdijk
centrales wel meevallen,is het
de bedoeling dat Van Aqt zich
twee maanden laat opsluiten in
een reactorvat. Vervolgens
wordt hij dan een kleine eeuw
opgeslagen. En als hij dan nog
straalt,dan mag hij commissaris
van de Koningin blijven. Ben
benieuwd of hij dat doet. Voor
de inkomstenderving hoeft hij
het niet te laten. Belasting
mensen hebben uitgerekend dat

Inhoud

het gezin-Van Aqt tot het jaar
2050 moet kunnen leven van de
genoten belastingaftrek. :rn
het land van de blinden doet
Koning êên oogje dicht. Helaas
is mijn inkomstenbelasting
niet zodanig om erover naar 't
Ministerie te schrijven.

En Van der Reijden blijft maar
kwinkslagen bedenken hoe hij
het geweld buiten de voetbal
stadions kan houden. Als hij
zijn inventiviteit eens aan
wendde om het geweld bInnen de
kerncentrales te houden.
En dan nag een idee uit dat ge
heime draaiboek. Qn al die
tegenstanders de wind uit de
zeilen te nemen,die de kerncen
trales te duur vinden,wordt
voorgesteld alle werknemers in
de bouw ervan door Geertsema
in dienst te laten nemen. Het
schijnt dat er duizenden bouw
vakkers,technici,en derqelijken
zijn die dat akkefietje wel als
een vriendendienst voor Geert
sema en z'n vrouw willen doen.
Het mes snijdt dan aan twee
kanten: Geertsema en z'n vrouw
genieten dan zo'n 50 miljoen
belastingvoordeel en de centra
les worden met eenzelfde bedrag
goedkoper. Natuurlijk scheelt
dat wel weer in de belastingin
komsten van de staat. Maar om
dat op te vangen verzint Rudinq
wel weer iets leuks. Verplicht
met elkaar naar bed of zoiets.
Tenzij deze regering splijt.
Met de energie die dan vrijkomt
zullen het CDA en de VVD direct
worden geêlectrocuteerd. Dan
halen we het jaar 2000 alsnog.
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Kernenergie in Brabant? Ja graag!

Midzomernachtmerrie
De zomer ls 'goed' beqcnnen , Noord-Brabant krijqt eindeli jk waar he t
zolang over gezeurd en gebedeld heeft. Op 22 juni stemde ee n grote
meerderheid van Provinciale St a t e n (CDA en WD) i n met de komst
van "een of meer kerncentrales" op het industrieterrein van Moer
dijk. De Tweede Kamer (met eenzelfde meerderheid) heeft deze wens
bevestigd. De PNEM. kan aan de slag, a l s de nog resterende hobbel
tjes zijn genomen. Een ~seheiden demonstratie voor het Provincie
huis (op 21 juni) heeft de plannen van PNEM, Provincie en Rijk
niet kunnen verhlnaeren. De demokratie l i kt haar wonde n .

van het kernenergie-arsenaal.
Maar de CUIlDezwaai is ingezet ,
en het woordje "nu" wordt qe
schrapt. De reqering kan e inde
lijk haar voornemen kenbaar ma
ken, op 11 januarl 1985.

lijke titel') voor de radio dat
het "onder hand wel weer 'e ens
tijd is om over ke rne ne r g i e t e
praten" en noemt tussen neus en
l1ppen door de lokatie Moerd1jk.
Een week later staat de NV PNEM
op de stoep ven het Minister1e
van Economische Zaken. Bet ge
spreksonderwerp laat zich raden.
In september r oeren de CDA-ka
merleden Lansink en van der Lin
de zich met een CDA-praatstuk,
waarin gepleit wordt voor nieuwe
kerncentrales in Nederland . Bin
nen die partij ontstaat enige
diskussie pver de uitleg van het
verkiezingsprogramma., waarin qe
steld wordt dat er "nuR geen
sprake kan zijn van Uitbreiding

Minister van Aardenne (van de
WD, de partij met de meeste
kernenergie-supporters) publi
ceert het voornemen van de rege
ring voor de bouw van twee kern
centrales, en doet er een lijS:}e
met zes lokaties bij. Moerdijk
wordt nu officieel genoemd als
mogelijke vestigingsplaats . Of
schoon Moerdijk al langer circu
leerde a l s lokatie - wat door
de officiaIe instanties als on
zin werd bestempeld - Is de ver
bazing en verbijstering groot.

verbijsterd

ver Beinrich Beine, maar dat
terzijde. )
Drie dagen voor deze Rhisto
rische dag voor Brabant en haar
ekonomie" (v.Aqt) verwees Minis
ter van Aardenne de leden van
de Tweede Kamer ook al naar het
Zweedse en Franse voorbeeld.

"I n t al van landen zijn a l kern
energiecentrales 1n gebruik , ve
le honderden ze l f s . En dat geèlu
rende al vele jaren." Commissa
ris der Koningin A. van Aqt (te
vens ook president-commissaris
van de NV PNEM) roept zijn "p ro
vinciaal parlement" op om z i ch
achter Bet voorstel te scharen
"ten einde de weg vrij te maken
voor de plaatsing van een of
meerdere kernenergiecentrales op
het Industrieterrein MOerdijk".
De gehanteerde arqumentatie van
van Agt is wederom D'let erg za
kelijk : "Bet zou hoogmoedig zijn
te beweren dat lamden als Zweden
en Frankrijk, met socialistische
regeringen, ~awel zeker, dat die
landen de koers zouden zijn kwijt
geraakt. Zouden al die landen
met blindheid zijn geslagen ..
(heft belde handen vertwljfeld
omhoog), "zouden de enigen met
een helder verstand en een scherp
oog alleen in Nederland te vinden
zijn? Ik waag dat te betwijfelen."

De toespraken en pleidooien van
bovengenoemde heren lijken ver
dacht veel op elkaar. En dat is
qeen toeval. ze komen allen uit
hetzelfde boekje , dat de Beren
in de lenten van 1984 hebben op
gesteld als draaiboek voor een
uitgekiend en gerafinneerd spel
om. de beslissing voor de bouw
van n1.euwe kerncentrales in Ne
derland gedaan te krijgen.
Er is i n de afgelopen tijd vaak
beweerd dat er achter het "Moer_
dijk-verhaal" een scenario zit,
een complot . Zo'n vermoeden is
lIlO8llljk hard te bewljzen OlIdat
de meeste zaken achter gesloten
deuren worden afgehandeld . Zo
gaat dat in een moderne samen
leving . Maar alle tekenen wijzer.
overduidelijk op een qeregis
seerd spel. Een paar voor bee l dm
ult het draaiboek . Op 15 junl'BI
verklaart van Agt ( 1op persoon-

achterlijk
Enkele uren voor van Agts plei
dool had PNEIl-d1rekteur ven Rool j
vrijwel dezelfde woorden gehan
teerd om een delegatie van het
Brabants Platform tegen Kern
energie uit te leggen "da t we vt1r
en vdr achterlopen op Bet Bui
tenland", met verwijzingen naar
Zweden en Frankrijk waar de so
cialisten met voortvarendheid
kernenergiecentrales bouwen.
Om dit' zakelijke' betoog kracht
bij te zetten citeerde van Rooij
een Frans filosoof-waarvan de
naam hem maar niet te binnen
schoot - die gezegd zou hebben:
"Als de wereld vergaat ga ik naar
Nederland, want daar gebeurt
alles vijftig jaar later". (Bet
citaat is van de Duitse schrij-
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De "een of meerdere kerncentra
les" staan er nog niet. Er is
nog een hoop te doen. Het
Streekplan West-Brabant moet nog
worden aangepast om de bouw m0

gelijk te maken. Ook het bestem
mingsplan van de gemeente Klun
dert (waartoe het industrieter
rein behoort) moet worden aange
past. Daarbij wordt inspraak vel
verleend aan de bevolking.
Als alles goed is, start binnen
enkele maandeneen landelijke
inspraakprocedure over de Plano
logische Kernbeslissinq (PO)
rond de zes lokaties (met Bors-

Bet bijwonen van zo 'n debat in
Den Bosch kost de toehoorders
moeite om het hoofd er bij te
houden. De gedachten dwalen af,
en je kijkt toevallig omhoog.
Dan ineens zle je, keurig uit
gebeiteld bOven het College van
Gedeputeerden en zichtbaar voor
alle Statenleden, een fraaie
Latijnse spreuk 'i n het marmer:
"QUOD DUBrl'AS NE FECERIS". In
vertaald Nederlands staat er
gebiedend en ondubbelzinnig;
"Je zult noets doen waar je aan
twijfelt" En .met een laatste
blik op de vergaderzaal wordt It
tijd aD op te stappen.
Geen twijfel bij de meerderheid,
geen geweten . Niets meer.

In Moerdijk, Klundert en Zeven
bergen staan opvallend veel hui
zen te koop aangeboden. Die kun
nen straks door de overheid "on
bewoonbaar" worden verklaard en
gesloopt. Op die manier hoopt
men dat het bevolkingskriterium
zich vanzelf oplost.

toekomst

demonstreren bij de PNEM

slordige democratie

zoiets te verkopen aan staten
leden, kamerleden en gemeente
raden? Gewoon, door goed door
dacht een plan op te stellen en
het slim uit te voeren. Bijvoor
beeld door elke week een stukje
van èle pj.ennen bekend te maken,
zodat het volk even kan razen
en tieren. Na twee dagen ls men
het weer vergeten.
Overigens wordt de bevolking
nergens meer bij betrokken. Bet
ls immers al lang ~kend hoe bet
volk over kernenergie . denkt. De
resultaten van de Brede Maat
schappelijke Diskussie zijn dui
delijk en helder. Maar dat ls
voorbij. "Daar liggen we niet
wakker -van " .

--

Tijdens het debat ln de Provln-
Volgens diverse krlterla, met ciale Staten van Noord-Brabant
name die van de Rijksoverheid:, werd door de partijen "ter lin
ls deze plaats niet geschikt kerzijde" rege~tlq gewezen op
voor de vestiging van een kem- de "vezIcedezdnq van de politiek
centrale. Maar PNEM, Provincie in deze kwestie". Provincie-baas
en Rijk keuren Moerdijk goed. van Aqt trok onmiddellijk het
Deze goedkeuril1J is het resultaat boetekleed aan door te erkennen
van 'ee n intensief overleg tussen dat er "foutjes, slordigheden en
deze drie partijen. Bet belang- flaters" waren gemaakt. Een van
rijkste argument v66r de lokatie die ·f out j e s was het gegeven dat
Moerdijk is het feit dat het In- Provinciale Staten enkele malen
dustrie- en Havenschap Moerdijk volledig zijn gepasseerd door
gebukt gaat onder een enorme van Aqt en zijn Gedeputeerde
schuldenlast van ruim 200 miljoen. Staten "Op cruciale momenten
Andere zwaarwegende kriteria heeft u ons niet geraadpleegd,
lijken niet meer mee te tellen. en in Den Haag de deur wagenwijd
Bet feit dat er teveel mensen in opengezet voor kerncentrales op
de omgeving wonen, aldus de Rijks Moerdijk". Maar dergelijke slor
Planologische Dienst, het feit digheidjes worden met een lichte
dat er onvoldoende koelwater in verontschuldiging ("driemaal pB['-
de buurt aanwezig ls, het feit don") afgedaan en de Statenleden
dat er "rislco-volle 'i ndus tri e " zijn - in meerderheid - tevreden
(met name Shell Chemie) op het gesteld. ZO werkt de moderne de-
terrein staat, dat doet er a11e- mokratie. Vergeten en vergeven.
maal niets toe. Van Aqt, van
Rooij en van Aardenne hebben hun
eigen kriteria: lage stroomprijs
voor de industrie (-kernenergie
is toch zo goedkoop"), werkgele
genheid, inhalen van de achter
stand op het buitenland en een
regeling voor de schulden van
het Moerdijk-terrein. :De nieuwe
zakelijkheid regeert. En als er
tevee1 mensen in de aogeving wo
nep, moeten die maar verhuizen.

Kerncentrales zonder afval, dat
staat zo slordig. "Doe er ook nog
maar een tijdelijke opslagplaats
voor kernafval bij". Dat scheelt
weer 30 hectare en verlicht de
Moerdijk-schuld andermaal. Geld
en nog eens geld.
Bier ls sprake van een huzaren
stuk . Want hoe is het mogelijk
om in onze 'open samenleving'

'.

"..,
~

"Quod .dubi t a s ne- [e a er -ie "
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sele en Moerdijk als favorieten) Kernenerg ierechtOfschoon "inspraak" vaak wordt
beschouwd als een wassen neus,
en vele voorbeelden bewi jzen
dit ook, vormt de PKB-procedure
toch een aanknopingspunt om de
kernenergiediskussie levendig
te houden.
En volgend voorjaar zijn er weel
verkiezingen, met mogelijkheden
om "kernenergielI als belangrijk
thema te maken.

Wim Kersten

rectificatie

Kernenergierecht, een beschrij
ving van het internationale en
nationale kernenergierecht,
welke vooral is toegespitst op
de voor ondernemingen belangrijke
bepalingen en op de samenhang
van de diverse nationale en in
ternationale regelingen./(door)
Kr.lng. H.J. van der Zwam, Hoofd
veiligheidsdienst Kema-Arnhem.
Arnhem, Gouda Quint, 1985. pp 99
ISBN 90-6000-371-3 131,50

In het artikel "korte gedingen"
over Kritische Massa op de pa
gina's 13 en 14 van nr.3 van
Allicht van Toon de Laaf zijn
een aantal onj uistheden geslo
pen. De schrijver heeft geci
teerd uit het boek: Kernenergie,
recht s taat en democratie, Zwolle,
1983, van A.F.M. Brenninkmeyer,
zonder aan te geven welke pas
sages aangehaald zijn. Daardoor
is de indruk ontstaan dat tek
sten van Toon de Laaf van de
hand van Brenninkmeyer zouden
zijn. Bovendien is buiten zijn
medeweten en zonder z i j n toe
stemming een foto afgedrukt.
Hierdoor is ten onrechte de in
druk gewekt dat Brenninkmeyer
medewerker van de Stichting
Kritische Massa is.
Voorts is de indruk gewekt dat
het kroonberoep buiten toepas
sing is verklaard. Dit is on
juist. Van doelmatigehidstoet
sing zal niet veel terechtkomen
nu de wetmatigheidstoetsing
zeer scherp zal plaats vinden .

Weer een boek over kernenergie- De auteur besteed aan dit onder-
recht van de persen. Ditmaal van werp twee pagina' s , De tweede
het hoofd van de veiligheidsdienst helft, over het nationale recht,
van de KEMA te arnhem. De onder- gaat over de Kernenerqiewet,
titel laaat al iets zien van de splijtstoffen, ertsen, inrich-
doelgroep van het boek. Een be- tingen, radioaktieve stoffen,
schrijving van het internatio- toestellen en de bestuurlijke
nale en nationale kernenergie- en strafrechtelijke handhaving.
recht, welke vooral is toege- Over het beschremingsrecht van
spitst op de voor ondernemingen de werknemers in de kernindus-
belangrijke bepalingen en op de trie heeft de auteur wat beden-
samenhang van de diverse natie- kingen. Het hoofdstuk over de
nale en internationale bepaling- bestuurlijke handhaving geeft
en en regelingen. De schrijver een opsmming van regels welke
beoogt geen standpunt in te ne- nodig zijn voor de vestiging van
men ten aanzien van de maat- een kerninstallatie en bijvoor-
schappeijke betekenis van kern- beeld de intrekking van een ver-
energie. Een hoofdstuk over de gunning. Voorts een opsomming
staatsrechtelijke positie van van bevoegdheden van personen
kernenergie zoals dat nu inge- voor het ingrijpen bij inwerking
voerd gaat worden onbreekt, wat zijnde installaties.
de lezer danook wellicht ver-
wacht had. Het boek is een goede
beknopte beschrijving van de·
kernenergieregels pur sang. Men
zou de indruk kunnen krijgen dat
dit boek een voorschot is op een
meer met bijvoorbeeld gebruik
making van jurisprudentie, uit
gewerkte studie . Het boek is in
twee delen opgesplitst. Deel 1
behelst het internationale recht
bekent van OS het EURATCM-verdrag
en van de EURATOM-instellingen.
Kenmerkend voor zijn beknoptheid
is terug te vinden bij de om
schrijving van de dumping en
lozing van radioaktieve stoffen.

Toon de Laaf
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PNEM vergeet eigen afval op te ruimen

Veelbelovend plan:
vi iegas als grondstof

Sinds het midden van de jaren 170 wordt er weer volop steenkool
gestookt in een aantal Nederlandse elektriciteitscentrales. De
NV PNEM is koploper, met 70\ steenkool in haar brandstofpakket.
Ook 1n Gelderland wordt op grote schaal steenkool verstookt, ter
wijl centrales 1n BuggemJm (Limburg), Borssele en op de Maasvlakte
momenteel worden angebouwd tot kolencentrales. De relatief lage
produktiekosten - steenkool ls nog steeds qoedkoper dan olie en
gas - drukken de stroom-tarieven 1n de zuidelijke provincies.
Maar het bijprodukt vormt een probleem: de hoeveelheden vliegas
en bodemas nemen gigantische vormen aan. De Vlieg&sunie BV (op
gericht door de Gelderse, Brabantse en Limburqse ..elektricitetts
maatschappijen) coördineert de afzet van het vl i egas . Grote hoe
veelheden worden verwerkt 1n de cementindustrie , constructiebeton
en in bitun.anvulstoffen. Maar even grote hoeveelheden blijven 0p

geslagen bij de centrales. In het verleden was het nog mogelijk
vliegas te dumpen in Belglê, maar sedert 1983 zijn de grenzen ge
sloten. Ook de dumpmoqelijkheden in de Staartjeswaard (bij Beu
ningen) behoren binnenkort tot het verleden.
Het aanbod van vliegas is groter dan de verwerkingsmogelijkheden.
En deze situatie wordt steeds nijpender omdat de 'produktie' van
vliegas in de komende jaren zal verdubbelen van 500.000 ton tot
1 miljoen ton per jaar.
Jan Nijhoff (59) uit Etten-Leur zeult al vier jaar rond met een
werkgelegenheidsplan, gekoppeld aan een nieuwe 'verwerking' "v an
het v l i e gas . Geen dumpen, maar verwerken tot asvezels. Zijn plan
wordt allerwegen met instemming begroet, maar er gebeurt verder
niets. Een relaas over kolenreststoffen, miUeuproblematlek., mi
nerale vezels, werkgelegenheid en politieke onwil.

werknemersplan
De ondernemingsraad van Isover
zag die bui vroegti j dig hangen,
en begin 1981 werden ideêen onts
wikkeld om dreigen& afslanking
of zelfs totale sluiting te
voorkomen. Deze ideêen hadden
betrekking op het ontwikkelen
van nieuwe produkten, verbreding
van het produktiepakket en opzEt
van nieuwe aktiviteiten. De Iso"
verdirek.tie weigerde in te gaan
op de werknemersplannen.
"TOen hebben we de kat de bel
aangebonden, en ons plan voor
gelegd aan instanties buiten
het bedrijf. Er werd contact
gezocht met de Adviescanmissie
Industriebeleid, onder voorzit
terschap van oud-Shell direk
teur G. Wagner. In 1981 beston
den er konkrete plannen voor 5

laat de fabriek in Etten-Leur
vermageren tot op het bot. De
gevolgen laten zic:h raden.
Een hard gegeven is het feit dat
Frankrijk tegen een lagere kost
prijs glaswol kan produceren.
Niet in de laatste plaats vanwe
ge het overvloedige aanbod van
goedkope elektriciteit uit kern
centrales. "TOevallig staat het
hoofdkantoor van Saint-GobJl,f n,
in het futuristische Parijse
zakencentrum La Défence, op een
steenworp afstand van Framatome,
eveneens een staatsonderneming
en verantwoordelijk voor de bomo
van kerncentrales in Frankrijk
en elders."
Ondanks de vraag naar isolatie
materialen, draaitlsover met
verlies. Sinds de energiekrisis
van 1973 is 'isolatie' een be
grip geworden. De produktie en
verkoop van glaswol werd in die
tijd een aantrekkelijke bezig
heid. Maar met het verstrijken
van de jaren kwamen er talloze
konkurrenten (onder andere met
steenwol) uit binnen- en buitena

land op de Nederlandse markt.
nog lang niet aan het eind van Bovendien raakte de markt een
mijn latijn, maar ik ben intus- het eind van de '70-er jaren
sen wel nijdig geworden". verzadigd. De nieuwbouw stag-
Nijhoff werd in 1983 door Isover neerde en isoleren van woningen
beroofd van zijn werk, in het hoeft maar '&1 keer te gebeuren..
kader van een tweede afslankings-
ronde bij de glaswolfabriek. in
Etten-Leur. Gedw;ende 19 jaar
was hij daar werkzaam als chef
laboratorium en medewerker pro...
duktontwikkeling. Tevens maakte
hij vele jaren deel uit van de
Ondernemingsraad waarin hij als
voorzitter van de werkgeleqen
heidsoommissie fungeerde.

isolatiestagnatie
Isover produceert glaswol voor
isolatiedoeleinden. Het bedrijf
in Etten-Leur is een dochter
ondernem1nq van Glaceries de
Saint-Roch (Brussel), dat op
haar beurt weer onderdeel vormt
van de Franse multinational
Saint-Gobain, een genationali
seerde onderneming met 106
dochtermaatschappijen.
De Franse moedermaatschappij

J an Ni j ho f f

Enigszins ge!rriteerd vertelt
Nijhoff over zijn pogingen het
vliegas-plan aan te kaarten bij
instanties in Noord-Brabant en
elders in het land. "Ze vinden
het allemaal een prima plan,
maar ze doen verder niks. Ik ben
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I80ver~ Etten-Leur

kolenvergassingsprojekten. Een
van die projekten was het zoge
heten ' Shell-Koppers-projekt',
uit te voeren op het industrie
terrein Moerdijk, waarbij de NV
PNEH het geproduceerde gas zou
afnemen. Het restprodukt, ge
smolten as, zou een interessante
grondstof kunnen zijn voor de
produktie van minerale asvezels.
Helaas verdween dit projekt,
evenals de vier andere, in de
ijskast".
Ook bij de kolengestookte Amer
centrales i n Geertruidenberg
ontstaat (vlieg)as. Jaarlijks
'produceert' de PNEH ongeveer
200.000 ton vliegas. Deze kolen
reststoffen kunnen be schouwd
worden als nieuwe grondstoffen,
indien ze samen met kalkrest
s'toffen worden gesmolten en ver
vezelde
"Niettemin resulteerde het eerste
contact (met Commissie Wagner)
in een aanmoedi9ing en het advies
om steun te zoeken bij de over
heid voor een haalbaarheidsonder
zoek. Het Ministerie van Econo
mische Zaken adviseerde ons con
tact op te nemen met de Isover
direktie. "

reacties
In juni 1981 werden de plannen
voor het smelten en vervezelen
van steenkool-as in de vorm van
een altematief werkgelegenheids
plan bij de direktie op tafel
gelegd. Deze reageerde afwijzend.
Bij het (toenmalige) Ministerie
van Volksgezondheid en Milieu
hygiêne (VOHIL) krijgt men beet.
VQMIL is bereid een opening te
zoeken door het plan via het
Bureau Energie Onderzoek Projek
ten (BEOP, onderdeel van Energie
onderzoek centrum Nederland ECN)

en via TNO onder te brengen in
het Nationaal Onderzoekprogramma
Kolen. Na veel heen en weer ge
schuif sluiten ECN en Isover in
augustus 182 een contract voor
een door TNO te verrichten onder
zoek naar "Kolenreststoffenver ·
werking in minerale wol". In dat
contract worden tevens eventuele
royalties, octrooien en licenties
geregeld. Het eindrapport, dat
in februari 185 openbaar wordt,
beveelt aan dat e r vervolqaktl
viteiten dienen te komen.

"Iedereen die we benaderd hebben
ziet wel iets in dit plan, maar
niemand durft er de schouders
onder te zetten. We hebben ze
allemaal benaderd, van DSM, Esso,
Vliegasunie to~ Kamerleden,
gedeputeerden, Brabantse Ontwik
kelingsmaatschappij en Tech
nische Hogescholen. En alles

daar tussenin".
In totaal werden er 26 contacten
gelegd in vier jaar tijd. Zonder
concreet resultaat.
n Ik hoop vurig dat de provincie
Noord-Brabant eindelijk dit plan
oppakt. De provincie i s bezig
met een Afvalstoffenplan, en de
'commissie Bosman' heeft net al
le economische mogelijkheden
voor Noord-Brabant op een rijtje
gezet. Over kolenreststoffen
val t niets te lezen in dat eind
rapport 'Kansen voor Brabant'.
De provincie is grootaandeel
houder van de PNEM, en dus ook
verantwoordelijk voor de verwer
king van de kolenreststoffen.
Tussen die twee moet toch een
constructie te bedenken zijn om
het vliegasprobleem op te lossen
en om tegelijkertijd nieuw werk
en nieuwe produkten te maken.
De PNEH heeft zelfs al toegezegd
met de Isover-direktle te zullen
gaan praten. Maar ik vrees dat
de PNEH het nu t e druk heeft met
haar kernenergieplannen. Ze
liggen niet zo wakker van hun
eigen kolenafval. Bun eigen vuil
ve r ge ten ze gemakshalve ...

milieuvriendelijk

In het ve r l eden i s vliegas i n
opspraak gekomen vanwege het
feit dat bepaalde milieugevaar
lijke stoffen (zware metalen)
in het milieu terecht kunnen ko
men. Bi j de verwerki ng van vl i eg
as in straatklinkers is aange
toond dat dergelijke s toffen uit
spoelen en in de vri j e natuur
verdwijnen .
"Met ons plan zit de zaak anders
i n elkaar. Het vliegas wordt nu
niet'gebruikt als vulmiddel in
cement of stenen, maar het wordt
gesmolten bij een temperatuur
van pakweg 1600 graden . De zware
metalen worden op die manier ge
immObiliseerd, opgenomen in een
19lasmatrix' en vervol gens ver
vezelde Dat is milieuvriendelijk
Bij dat smeltproces kan kalk
worden toegevoegd, dan heb je
niet zo 'n hoge temperaturen no
dig. Restkalk is er i n de vorm
van mosselschelpen, schuimaarde,
restglas en kalk dat vrijkomt
bij centrale waterontharding.
Zo los je meerdere afvalproble
men tegelijkertijd op. De vlieg
asvezels kunnen 1n een cluster
van arbeidsintensieve onderne
mingen worden ve rwe r kt tot een
indrukwekkende reeks van ei nd
produJtten die op vele gebieden
toepasbaar zijn . Het plan is
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"We moeten mondiaal kijken. Ik
ben nogal geboeid door wat er
gaande is in ontwikkelingslanden.
Daar liggen vele mogelijkheden
voor asvezels, als 'groeimedium'.
Nederlandse tuinders beschikken
al over jarenlange ervaring op
het gebied van substraat-teelt,
met gebruikmaking van minerale
vezels als groeimedimn. Substraat
teelt, gekoppeld aan weefsel
kweek, een snelle en ziektekiem
vrije vermeerderingsmethode voor
vele gewassen, zou interessant
kunnen zijn voor het opkweken
van j enge boompjes en houtige ge
wassen. Export van voedsel naar
derde wereldland gebeurt nu al .
Maar export van jonge boompjes,
geworteld in een overlevings
substraat en voorzien van mest
stoffen, sporenelementen en wa-

(vervoZg op pag. 13)

derdewereld

geslagen in laadkisten (contai
ners). Met de komst van een Lo
gistiek Centrum Moerdijk beteken:
dat een extra voordeel.
Naast deze energie-intensieve
fabriek zouden meerdere ver
werkingsbedrijven kunnen komen,
die de halffabrikaten omzetten
in eindprodukten. Een arbeids
intensief gebeuren met veel werR
gelegenheid.
Voor de eindprodukten wordt be
wust niet gekeken naar de isola
tiemarkt. Die is ongeveer ver
zadigd met talloze produkten en
fabrikanten. Nijhoff zinspeelt
al enkele jaren op de toepassing
van asvezelprodukten in de land
en tuinbouw. Maar niet alleen
in West-Brabant of Nederland.

f oto: App eZs Engineeringg ZasvZie smachine

-
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ASVEZa
FABRIEK

bewijs

De opzet van een nieuwe 'asvezel
onderneming' ziet er eenvoudig
uit. Volgens Nijhoff dienen vier
partijen bijeengebracht te word
en : een kapitaalparticipant, een
kennisparticipant, een energie-
participant en een overheids
participant. De Benodigde elek
triciteit voor smelten en ver
vezelen kan qeput worden uit

Op papier ziet de hele zaak er het daluren-overschot van de PNEM
indrukwekkend en degelijk uit. en in een later stadium uit een
Alleen komt de realisatie van warmtekrachtcentrale van PNEM
het papieren idee niet van de en eventueel Shell Moerdijk.
grond. De nieuwe fabriek moet zich be-
"Bet eerste wat nu onmiddellijk perken tot de bulkproduktie van
moet gebeuren is de opzet van asvezels als halffabrikaat, zo
een proefprojekt op kleine schaal.veel mogelijk geconcentreerd in
Gewoonweg, om iedereen te laten de goedkope energie-uren en de
zien hoe het eindprodukt wordt. jaargetijden van vliegasover-
Letterlijk om te laten zien. schotten.
En ook om het bewijs te leveren Het halffabrikaat kan worden op
dat asvezels ongevaarlijk en
milieuvriendelijk zijn, zonder
kans op uitspoelen van zware me
talen. Voor zo'n proefproduktie
op laboratoriumschaal is rela
tief weinig geld nodig. Ik
schat minder dan 100.000 gulden.
Bet is overigens eigenaardig dat
we in Nederland het bewijs zou
den moeten leveren dat •t kan.
In Japan, Verenigde Staten, Sov
jet-unie en West-Duitsland is
reeds eerder vliegas verwerkt
tot asvezels. Via databanken is
een massa informatie op te vra
gen. Maar voor een partikulier
persoon als ik wordt zoiets on
betaalbaar. Alles is aanwezig,
de kennis, de knowhow, de grond
stoffen. OOk de machines om ve
zels te verwerken zijn te koop.
Maar het lijkt alsof iedereen
op elkaar zit te wachten. Ik
begrijp dat niet".

dus heel simpel. Energie steken
in de transformatie van afval
naar grondstof, halffabrikaat
en eindprodukten. Dat is de hob
bel die genomen moet worden.
Meer niet. u
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Volksverlakkerij
VVD-minister Van Aardenne gaf
het tijdens het kamerdebat over
de uitslag van de BMD volmon
dig toe : de energiediscussie
was slechts een zoethoudertje
geweest om de weerstand onder
de bevolking tegen kernenergie
te breken. Na zijn misleiding
in de RSV-affaire zette hij
met deze volksverlakkerij de
kroon op zijn politieke car
rière. Inmiddels heeft hij al
de volgende stap gezet : hij
wil de electriciteitsbedrijven
wettelijk dwingen om aan zijn
kemenergie-avontuur mee te
werken door fusie en privati
sering. Op vrijwillige basis
is er geen meerderheid onder
de energieproducerende bedrij
ven te vinden om aan deze ope
ratie mee te werken,scms aD

principiêle,soms om financiêle
redenen. Natuurlijk loopt ook
hier de PNEM weer voorop in

haar ijver tenminste I!l!n kern
centrale in Brabant binnen te
halen. In z'n eentje mag de
PNEM geen kerncentrale bouwen,
samen met de Limburgse PLEM kan
ze dat wel. Vandaar dat er al
vergaande fusiebesprekingen
met het zeker zo CDA-WDo-gezin
de Limburgse zusterbedrijf
gaande zijn die in mei aan
staande tot een nieuw gezamen
lijk bedrij f moeten leiden.
PNEM-directeur Van Rooij liet
bij de presentatie van het
jaarvel'Slag onlangs weten dat
hij alvast,vooruitlopend daar
op,buitenlancise kerncentrale
bouwers benaderd had:
Nu mag Van Rooij denken dat hij
in onze prov.1nc1e samen met:
Van Agt de baas is en alle pro
cedures van inspraak en overleq
kan overslaan,gelukkig zijn er
meer mensen die aan deze fusle
plannen moeten meewerken aD ze

doorgevoerd te krijgen. In elk
geval hebben de tien grotere
Brabantse steden als aandeel
houder een stem in het kapit
tel, verder zitten de ambte
narenbonden er bepaald niet op
te wachten dat de P~-werk

nemers hun ambtenarenstatus
kwijtraken. Van het provinci
aal bestuur hoeven ze geen
serieus kritisch geluid te
verwachten,maar wel van de ge
meenten die als vestigings
plaats zijn genoemd: de Moer
dijkgemeenten Zevenbergen,
Klundert en Hooge en Lage
Zwaluwe, daarbij gesteund door
Rijnmond.
En tenslotte zijn er ook nog
energieconsumenten die niet
van dit spelletje gediend zijn.
Ik verwacht dat zij de komende
maanden duidelijk zullen laten
merken dat hun mening in de
BMD serieus gemeend was : NEE
TEGEN KERNENERGIE::

Wilbert Willems
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Kortsluiting
Er waart een fusiegolf door energieland. Diverse electriciteits
bedrijven kruipen bij elkaar om grotere "beheerseenheden" te
gaan vormen. Hiermee spelen ze in op de wensen van het Ministerie
van Economische Zaken, onder::de bezielende leiding van peetvader
Gijs. De beweegredenen om te komen tot deze gigantische bundeling
van krachten is om in de toekomst kapitaal bijeen te brengen om
een kerncentrale te kunnen financieren. Zoa1s bekend doet het
huidige kabihet verwoede pogingen om ons land in de toekomst vol
te bouwen met kerncentrales. Bovendien zullen door deze fusies
de stroomprijzen in het gehele land op hetzelfde niveau worden
gebracht. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg een kost
bare zaak.

licht bezien worden de fusie
plannen 'Van het huidige kabinet
al meteen een stuk duidelijker.
3) Vergroting van het financi
ele draagvlak. Vanwege de ster
ke stijging van de investerin
gen,vooral in de sectoren pro
duktie en transport,is een
breder financieel draagvlak ver·
eist. Bij toepassing van kern-

De twee zuidelijke provincies
berekenen momenteel de laagste
tarieven, omdat ze door een ge
zond beleid en het gebruik van
kolen als brandstof voor hun
centrales goedkoper kan produ
ceren.
De bedoeling van deze groot
scheepse operatie is enerzijds
de produktie,anderzijds het
transport en de distributie
van elkaar te scheiden. omdat
in de toekomst slechts bedrij
ven van flinke omvang zich met
de produktie mogen bezighouden,
zullen de nu bestaande twaalf
kleine en middelgrote bedrij
ven moeten fuseren, zodat er
een vijftal energiemastodonten
ontstaan.

De fusie tussen de elctrici
teitsbedrijven in Gelderland
en Overijssel is vrijwel rond;
de nieuweling gaat EPON (Elec
;r!citeitsproduktie Maatschap
pij OOst-Nederland) heten. Het
Friese electriciteitsbedrijf en
de combinatie Groningen - Dren
te zullen zich naar verwachting
eveneens bij de EPON aansluiten.
Andere verbonden zullen mogelijk
worden gesloten tussen de pro
ducenten van Noord-Holland,Am
sterdam en Utrecht en die van
Zuid-Holland en Rotterdam. In
het zuiden tenslotte verwacht
men het samengaan van PNEM
(Noord-Brabant) ,PLEM (Limburg)
en misschien PZEM (Zeeland).
De landelijke reorganisatie
leidt ertoe dat de structuur
van de SEP zal veranderen. Maal:
de meningen van de diverse be
trokkenen staan lijnrecht te
genover elkaar. Zeven van de
twaalf aangesloten bedrijven
weigerden de concept-statuten
van de SEP-nieuwe-stijl vast
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te stellen,waardoor de reorga
nisatie een flinke vertraging
kan oplopen. Hun bezwaren zijn
dat de aandeelhouders vrijwel
buitenspel worden gezet, dat de
commissarissen veel macht zul
len hebben en dat het rijk te
veel zeggenschap zou krijgen.

motieven

Reeds in de jaren 1972 en 1973
voerden de directies van PNEM,
PLEM en PZEM oriënterende be
sprekingen gevoerd met betrek
king tot de vraag of een nauwe
samenwerking aanbeveling zou
verdienen. Op 22 oktober 1973
werd een studiecommissie be
noemd die zich ging bezighouden
met deze vraag. In maart 1975
bracht deze commissie haar
rapport uit. De algemene con
clusie luidde dat naarmate de
samenwerking minder v~rgaand

is de voordelen hiervan snel
verminderen,terwijl de nadelen
niet in diezelfde mate afnemen.
De algemene motieven tot samen
werking kwamen voort uit een
vijftal factoren,die we hier
even zullen opsommen en toe
lichten.
1) Ruimte-ordelijke en milieu
hygiënische tendensen. In ons
land zijn de mogelijkheden voor
de vestiging van grote produk
tiecentra en bovengrondse kop
pellijnen beperkt en vormen een
steeds tijdrovender en moeiza
mer overleg en vergunningspro
cedures. Bovendien zijn grote
koelwatercapaciteiten vereist.
2) Uitbreiding van kernenergie.
Uitbreiding van de kernenergie
doet in alle facetten een appêl
op grotere beheerseenheden dan
de thans bestaande. In dit



energie is dit zelfs een abso
lute noodzaak.
4) Beter gebruik van de moge
lijkheden. De bedrijfstijden
van de verschillende voorzie
ningsgebieden vertonen aanzien
lijke verschillen al naargelang
de aanwezigheid van grote af
nemers.
5) Algemene tendens tot schaal-

vergroting. Deze ontwikkeling
is slechts in het algemeen te
signaleren en niet specifiek
voor electriciteitsproducen
ten.

andere aspecten

Een fusie tussen de drie zui
delijke electriciteitsbedrij
ven telt verder economische,
sociale, juridische en organi
satorische aspecten . uitgaande
van een schatting o~trent de
ontwikkeling van de nieuwe NV
zou de loonsom van de fusie
een batig saldo van twee mil
joen gulden opleveren,terwijl
125 arbeiders hun baan zouden
verliezen. Nogmaals,deze cij
fers zijn fictief, omdat het
gaat om een hypothese.
Relatief een klein gedeelte
van het personeel van de drie
bedrijven zou de fusie een an
dere functie en/of standplaats
tengevolge hebben. Wel spreekt
het rapport zich uit om ruime
aandacht te besteden aan de
persoonlijke belangen van de
betrokkenen. Tja,onderzoekers
lijken vaak verdacht veel op
mensen . Dit blijkt ook uit het
feit dat ze pleiten voer het
opnemen van een sociale para
graaf in het fusiecontract.
Op organisatorisch niveau zal
een goede planning moeten wor
den gemaakt, dat per afdeling

f oto : Wim Ker sten

de integratiefasen moet aange
ven. Voor sommige afdelingen
zal deze integratie in een
snel tempo en met weinig pro
blemen kunnen worden afgerond,
maar voer de afdelingen die
gecentraliseerd worden,zal dit
slechts stap voor stap kunnen
gebeuren,en met de nodige bege
leiding.
De nieuwe electriciteitsprodu
cent heeft de keuze uit twee
rechtsvormen : de publiekrech
telijke vorm van de gemeen
schappelijke regeling of de
privaatrechtelijke vorm van de
NV. Het rapport beveelt de
laatsgenoemde vorm aan als de
meest adequate.
Directeur Van Rooij van de
PNEM overlegt sinds eind 1984
al met de leiding van de PLEM,

met als inzet een fusie. Het
resultaat is nog niet wereld
kundig,maar de uitspraken van
Van Rooij wettigen de conclu
sie dat het allemaal slechts
een kwestie van tijd is.
De PZEM (Zeeland) is weliswaar
niet rechtstreeks bij de be
sprekingen betrokken ,maar de
deur staat voor hen open. Er
wordt een zodanige constructie
gemaakt dat andere electrici
teitsproducenten gemakkelijk
kunnen toetreden.

Piet Horsten
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Regionale energieconferenties
Brabant en Limburg

•
In Zeeland,

Waar een wil is. • •

Werkgroep Energiediskussie heeft een jaar geleden en projekt
"plaatselijk enerqLebekeLd" ontwikkeld. Sanen met provinciale
organisaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werden in april
en mei drie II r eg i ona l e konferenties energiebeleid" georganiseerd,
waarbij speciale aandacht werd besteed aan het benaderen van
mensen uit bedrijfsleven, nutsbedrijven en provinciaal en lokaal
bestuur. De publieke belangstelling voor deze konferenties va
rieerde tussen druk (Limburg), matig (Brabant) en gering (Zeeland).
Er liggen nu drie provinciale nota"f:. die het startpunt kunnen
vormen voer een duurzaam energiebeleid in het Zuiden. Gezien de
kernenergie-aspiraties van de zuidnederlandse elektriciteits
maatschappijen is dat hard nodig.

genoeg Zeeuwse wind

Daartegenover is het nodig dat
gemeenten en industrie, van onder
op, stappen moeten zetten. De
Provincie kan daarin een k0c5rdi
nerende rol vervullen".

Voor Zeeland heeft het Centrum
voor- Energiebesparing een "duur
zame energie-opwekking bereke
ning" gemaakt met de mogelijk
heden voor windenergie en warm
te/kracht-koppeling. Het klimaat
in Zeeland is er goed genoeg
voor, aldus de nota "Luctor et
Bmergo, Deo Volente".
"Maar", aldus T. Potma van het
Centrum voor Energ iebesparinq ,
"het investeringsklimaat is mo
menteel slecht. Het Rijk wil
kost wät het kost , en dat is
nogal wat, groetschalige elektri
citeitsopwekkking uitbreiden.
Het liefst met kerncentrales.

"Opvallend is dat windenergie
in Sciedam wel kan, onder niet
ideale omstandigheden met dichte
bebouwing en veel verstoringen
in het windregime • In Zeeland
daartentegen , zijn de omstandig
heden ideaal, maar daar gebeurt
nauwelijks iets. In de diskussE
in Middelburg bleek dat de NV
PZEM van doorslaggevend belang
kan zijn voor het al dan niet
slagen van windenergie in Zee
land". Aldus Georg Kreuzberg
(WED) in zijn konklusie. "Met
name in de tuinbouwsector be
staan er in Zeeland grote moge
lijkheden voor collectief wind
IOOlenbezit IJ

•

Volgens de Schiedamse wethouder
Zijdeveld is het noodzakelijk
dat bestuurders zich een mening
vormen over en een beleid vast-
stellen ten aanzien van de ener

VOlgens de organisatoren is er gievoorziening op lokale schaal.
een belangrijke stap gezet in de Maximale beperking van het ener
richting van een energiebewuster gieverbruik in woningbouw èn na
wonin bouwbeleid. Er is iets 0 streven van alle mogelijkheden
gang ~ezet, maar verdere impul~en vo~r _ ge~Ombine:d~ warmte~~lek-
blijven nodig. tr~c~te~tsprod teen w -
De nota is inmiddels, vergezeld energie.
van een begeleidende brief, aan
geboden aan alle Limburgse ge
meentebesturen. De beleidsmakers
kunnen nu zelf lezen waar het
om gaat.

bij het publiek was uiteraard
het "prijskaartje" van de diverse
mogelijkheden.
In een poging om uitspraken te
ontlokken aan bestuurders, ver
kondigde de Roermondse wethouder
van Volkshuisvesting dat de ge
meentelijke bouwverordening aan
gepast zou worden met verscherp
te isolatie-normen.

..

Limburg spaart energie

De konferentie in Roermond stond
volledig in het teken van 11ener
giebesparing in de woningbouw".
Vooral woningbouwverenigingen
hadden veel belangstelling . Ook
architecten en bedrijven waren
geïnteresseerd. De belangstel
ling van de zijde van gemeenten
viel enigszins tegen. De opening
werd verricht door de hoofd
ingenieur Directeur van de pro
vinciale Directie Volkshuisves
ting . Als sprekers/deskundigen
waren er stedebouwkundigen,
architekten, energie-installa
tie-technici, bewonersdeskundi
gen. Zij hielden het publiek
voor dat er wel degelijk moge
lijkheden zijn om een energie
bewuste volkshuisvesting tot
stand te brengen, zowel technisch
als bestuurlijk. De grote vraag
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De gebru1Jtelijke knelpunten (tra
ge overheid, starre elektrici
teitsmaatschappij. onvoldoende
teruglevertarieven) werden be
sproken zonder konkrete toezeg
gingen van PNEM of provincie-
Het brabants biogas-gebeuren
vormde een speciale krent in de
energiepap . Maar ook over deze
mogelijke energiebron zijn de
geleerden het nog lang niet eens.
De nota "Nieuwe energie voor Bra
bant" zal in ieder geval worden
besproken door Provinciale Staten.
Dat is een winstpunt , maar of
deze diskussie een dam kan op
werpen tegen de atoomenergieplan
nen van mEM en provincie is te
betwijfelen. Dat laatste zou wel
eens de genadeklap kunnen bete
kenen voor duurzame energie pro
jekten • Want ook waterkracht
biedt alleen leuke perspektieven
in een kleinschal ige denkwereld .

Ook in de forumdiskussie werd
regelmatig gewezen op de rol van
de Provincie Zeeland, in het
bizonder als groot-aandeelhouder
van de Provinciale Zeeuwse Elek
triciteitsMaatschappij.

Brabant moet koppelen
De nota "nieuwe energie voor
Brabant" stond centraal in Til
burg. In die nota wordt een warm
pleidooi gehouden voor onmiddel-

lijke toepassing en uitbreiding
van het warmte-kracht gebeuren.
Grote industrlêen,agrarische
bedrijven en kantorencomplexen
zouden uit de brand zijn .

De mogel ijkheden voor windenergie
zijn alleen bereikbaar in West
Brabant langs de Wester- en
Oosterschelde tot en met het
Moerdijkterrein • Maar volgens
een provincie-aubtenaar waait
het desondanks nog niet hard ge
noeg.

De drie genoemde nota's zijn
verkrijgbaar bij het WED-buro
in Amsterdam, Damrak 28-30.
Telefoon : 020-270328/271368

Joost Andrik
Wim Kersten

(v e pvo Zg van pag. 8)

Wim Kersten

an iets van de grond te krijgen~

Nijhoff voelt zich nog steeds
niet geroepen an echt met pen
sioen te galUl.
"Dit is de kans om een aantal
vliegen in één klap te slaan.
Verwerking van kolenreststoffen,
creeren van nieuwe werkgelegen
heid en het bijdragen aan de
problematiek van de ontwikkelings
landen. "
Voor de volledigheid dient nog
vermeld te worden dat de eind
produkten op basis van asvezels
ook ruime toepassing kunnen
vinden in eigen land op het ge
bied van brand- en geluidswe
ring, industriéle isolatie,
bouwelementen, asbestvervangende
produkten. turfvervangende pro
dukten, vezelvliezen , enzovoort.
Toch een ei van Columbus?

Inmiddels is het 'plan-Nijhoff'
ook voorgelegd aan Mr. A.M.M.
van Agt. de commissaris der K0
ningin in Noord-Brabant. De man
die in korte tijd al heel wat
zaken heeft weten te forceren.
"Van Agt is ook nog eens presi
dent-commissaris van de PNEM.
Het moet toch een keer lukken

WWlCkes
PORTLAND CC A»
CEMENT
Vllegascement
Nederlands fabrIkaal
In makkelijk
Ie dragen
40 kg verpakking

7~5
per zak

terbindende "toffen • kan in prin
cipe ook. Daarmee kunnen we een
strukturele bijdrage leveren aan
het immens grote probleem van
ontbossing, energievoorziening,
erosie en honger . In een land als
Nepal vormt brandhout de energie
bron voor 98\ van het totale
energieverbruik."
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Wind tegen voor molenbouwers ?
•

Pessimistische geluiden over de Nederlandse windmolenindustrie.
De Volkskrant schrijft een groot artikel dat de ondergang voor
spelt. Het parool is dat Deense bouwers straatlengten voor liggen.
De boot naar Califomil! - tijdelijk het Eldorado voor windener
gie - is gemist; de Nederlanders varen richting Armageddon . Prompt
volgt het bericht dat de eersteling daar al is aangekomen: Lager
wey/Van de Loenhorst - notabene jarenlang Neerlands vaandeldrager
kon na tegenvallende bedrijfsresultaten het terugtrekken van
partner Van de Loenhorst niet bolwerken en is failliet. Lager-
wey waagt nog een nieuwe poging met een nieuw bedrijf, maar de
orderportefeuille houdt niet over.
Treurigheid troef dus. Of is het niet zo erg als het lijkt?

steuningsmaatregelen (50' be
lastingaftrek en een verplicht
teruglevertarief van 25 c1:
per kWh, red.) weer intrekt.
Ook voor de Denen zal dan de
afzet stagneren. De prijzen
zullen onder druk kanen te
staan. Door hun huidige voor
delen echter is het ook niet
deQkbeeldig, dat juist de
Denen dan zo'n 30' van hun
prijzen af kunnen halen.

op zijn kont

Ruud de Bruijne - windombudsman
en voorzitter van de Vereniging
voor Windmolen Gebruikers 
antwoordt met een volmondig
"ja" als ik hem vraaq of de Ne
derlandse windmolenindustrie
op z'n gat ligt. Volgens hem
zijn daar vier oorzaken voor
aan te wijzen.
1/ de binnenlandse markt is

niet tot ontwikkeling kun
nen komen . De overheid is on
duidelijk in het aangeven hoe
veel MW vermogen er in de toe
komst kan worden opgesteld.
Was enkele jaren terug de EZ
prognose voor 2000 nog 2500MW
windenergie; anno 1985 schat
men die hoeveelheid nog slechts
op 1000MW.
De grootste potentil!le afne
mers zijn de elektriciteits
bedrijven. Hierin kan de over
heid sterk sturen en zij kän
dus duidelijkheid verstrekken
om zodoende de investerings
zin van bouwers en kopers te
stimuleren.
2/ voor partikulieren is het

nog steeds moeilijk om een
vergunning te krijgen, terug
levertarieven zijn te laag.
3/ er zijn in het verleden

naast goede ervaringen ook
slechte ervaringen opgedaan.
Slechte reklame trekt nou een
maal sneller rond dan goede.
4/ de energie-opbrengsten val-

len wat tegen, vooral door
dat er te weinig gezocht wordt
naar een echt goede lokatie.
Daardoor wordt de prijs-op
brengst-verhouding ongunstiger
dan verwacht was.
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De gevolgen : in Nederland
zelf wordt nagenoeg geen molen
meer geplaatst; tegenover de
f600 miljoen die Denemarken
in de V. S. aan windturbines
levert zet de Nederlandse in
dustrie (Bouma) naar schatting
een schamele f15 miljoen.

know-how
De Bruijne ziet wel perspek
tief; de slag is zeker nog niet
verloren. De technische know
how moet hier in Nederland
hoger aangeslagen worden en
voor de kleinere molens is er
in landen als Indonesil! al
wel zaken te doen (L.M.W. en
Stroomwerk hebben een order
van 1000 kleine turbines te
pakken) •
Verder valt er te spekuleren
over wat er na 1986 gebeurt,
wanneer Califomil! zijn onder-

ontwikkelingen overschat

EZ-medewerker C.W.A.Lely
ziet het in 't geheel niet zo
sanber. Minder goede bedrijven
sneuvelen nou eenmaal eerder,
vindt hij. Oe overheid moet

dan ook niet de subsidiepot
hanteren (teruglevertarieven,
bedrij fssteun) maar zich
richten op technische ver
beteringen van de Nederland
se turbines. Een windmolen is
minder eenvoudig dan altijd
gedacht is; de ontwikkeling
van windenergie jarenlang 0

verschat.
Volgens Lely is het beter de
technische ontwikkeling stap
voor stap te doorlopen in
plaats van stil te staan bij
verouderde technologie zoals
Denemarken, of te hoog te grij-



pen en je windturbine af te
breken zoals in Duitsland het
geval is. In Nederland is de
technische know-how ruim aan
wezig, maar jammer genoeg in
andere bedrijfstakken dan de
w1ndmolenbouw. De overheidstaak
is zorgen dat de know-how daar
wél komt. Dààrna kant de rest
wel. Overigens hebben noch de
windmolenbouwers, noch de
Deense ambassade het ministerie
beleidsmaatregelen kunnen aan
tonen die de Denen wel en Ne
derland niet genanen heeft.

Deense sinterklaas

De Denen kunnen nu tijdelijk
profiteren van een redelijk
riante overheidssubsidie en
redelijk riante terugleverta
rieven. Maar dat zijn geen on
dersteuningsmaatregelen ge
weest - vindt Lely - maar Sin
terklaas spelen door de Deense
overheid. De molenbouwers heb
bener namelijk niets mee ge
daan; er ook niets mee h6éven
doen. Ze hebben nu géén tech
nisch goede en rendabele m0

len. Ze zijn degelijk, maar
niet kosten-effektief. Wel is
het zo, dat ze nu molens kun
nen bouwen en verkopen, zodat
ze op serieproduktie konden 0

vergaan en de prijzen konden
drukken. Als die voordelen
voorbij zijn, blijven ze zitten
met een verouderd model. Het
Deense subsidiemodel is in de
Tweede Kamer besproken en om
die redenen voor Nederland
afgekeurd.
Een bijkomende reden, waarom
het vooral Vestas zo goed gaat
is dat dit bedrijf ook andere
produkten maakt, al langer.
Marketing en ondersteuning
voor de Vestas-molens zijn
overal in het buitenland ten
gevolge van die andere produk
ten al aanwezig. Ook dat ver
klaart voor een deel de Deen
se voorsprong. Misschien moes
ten de Nederlandse bedrijven
ook eens aan een dergelijke
konstruktie denken.

bedrijfssteun noodzaak

Wat door Lely voor sinter
klaasspelen wordt versleten
(subsidie voor terugleverta-

rieven en bedrijfssteun) be
hoort volgens J . J. Veldhuis
(voorlichter bij E.C.N.) tot
de verplichte onderdelen van
de ondersteuning die de over
heid moet kunnen bieden. Wel
is het voor hem de vraag of
je met het teruglevertarief
zo ver moet gaan als de gemeen
te Haarlem. Bedrij fssteun is
echter noodzaak, maar dat
hoeft niet persé dinanciêle
steun te betekenen. Een bedrijf
als Bouma zou volgens Veldhuis
2 keer zoveel molens in de V.S.
kunnen verkopen als er betere
exportqaranties waren en faci
liteiten om de produktiekapaci
teit uit te breiden. Ook in die
zin kan de overheid het klimaat
verbeteren zonder de Sinter
klaas uit te hangen.

zonnig, mits

Als de industrie - mogelijk na
bundeling van krachten - langs
deze weg de gelegenheid krijgt
an te bewijzen dat de Neder
landse molens technisch meer
geavanceerd zijn (lichtere kon
strukties, grotere opbrengst
per wiekdiameter en een gelijk
blijvende of lagere prijs) dan
de ook volgens hem bepaald niet

moderne maar wel degelijke
Deense molens , en Als we ein
delijk in Nederland tot massa
produktie kunnen overgaan, dan
ziet Veldhuis de toekomst zelfs
zonnig in. Hij denkt daarbij
vooral aan afzet in de equato
riale gebieden.

' .
e
"'"
~

Veldhuis meent dan ook, dat 
ondanks de zorgelijke situatie
- niet gezegd kan worden dat de
w1ndmolenindustrie op dood
spoor zit.
Optimistische geluiden dus.
Toch aardig als je er op ge
rekend had een en al droeve
nis te horen . Wat denken de
bouwerd er eigenlijk zelf van?

V.N.W. onbereikbaar

Van de Vereniging van Neder
landse Windmolenfabrikanten is
niemand te bereiken. Als klub
is deze vereniging de laatste
tijd toch al niet zo aktief
vanwege de grote (marktverove
rende)aktiviteiten van de di
verse leden. Een vraaggesprek
met voorzitter Bouma uit de
Alkmaarse Courant van 8 juni
geeft toch wel enige informatie.
Bouma is niet optimistisch wat
de Nederlandse markt betreft.

De laatste twee jaar ligt die
eigenlijk stil. Zijn eigen be
drijf heeft in 1985 maar 1 mo
len geplaatst (op Texel) en
dat was nog een order uit 1984.

Windmolens zijn in Nederland op
een te klein gebied rendabel
neer te zetten; de markt is dus
ook niet zo groot. Daarnaast
vidt ook hij de terugleverta
rieven te laag: ze zouden min
stens 15 ct/kWh moeten zijn.
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exportfinanciering

struikelblok

Wat het buitenland betreft ligt
het probleem vooral bij de ex
portfinanciering. Banken zijn
nog steeds huiverig om zich
met wind in te laten I E.Z.
heeft daar (sinds een kolengra
ver? red.) ook geen oren naar.
Dat Denemarken zijn bedrijven
wel op deze manier zou steunen,
wordt door dat land zelf ont
kend, door de Deense fabrikan
ten echter bevestigd.
In tegenstelling tot Ruud de
Bruijne voorziet Bouma geen al
te grote problemen als de maat
regelen in Californië aflopen.
Een deel van die maatregelen
blijft nog een tijd doorgaan.
Ook in andere Amerikaanse Sta
ten worden elektriciteitsbe
drijven steeds meer ge!nteres
seerd in windenergie, wat in
de toekomst meer dan voldoende
orders zal opleveren. En ook
buiten de v.s. liggen er poten
tiële markten. Bouma zelf denkt
m, n, aan China en India.
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innovatie

Ir. Th. van Deijl is een ont
werper die os a , voor Lagerwey
het twin-concept heeft uitge
dacht. Tegenwoordig werkt bij
samen met het G.E.B. van Rot
terdam aan bet drievoudige
daarvan. Zes turbines op één
mast dus. De turbines komen ook
nu van Lagerwey, maar die heeft
er verder geen bemoienis mee.
Ze moeten in paren worden aan
gebracht op resp. 24, 35 en
50 meter hoogte. (zie tekening).
Vooral de lagering is sensatio
neel, want het geheel kent maar
één draaipunt voor het op de
wind houden en dat ligt aan de
voet : waar de grootste krachten
optreden. De lagers worden dan
ook 2,6 m. in diameter:~~::

Wie dit soort projekten op sta
pel zet moet wel een optimisti
sche natuur hebben (zonder
daarmee iets te willen zeggen
over de haalbaarheid).Dat
blijkt ook zo te zijn. Alleen
voor de echte grote molens
(60 à 80 m, wiekdiameter. de man
denkt écht in het groot) ziet

hij geen toekomst. Iets kleine
re grote turbines zitten nog in
de ontwikkelingsfase, maar de
middelgrote en kleine exempla
ren zijn naar zijn mening al
ruJ;mschoots volwasser..
Dat het desondanks niet lukt
ligt ook volgens Van Deijl aan
het ontbreken van de goede on
dersteuning door E.Z . en de
elektriciteitsbedrijven, maar
ook aan de negatieve publici
teit die er geweest is en die
het imago heeft geschaadt (ne
gatieve geluiden over het Kam
perduinprojekt door de Provin
ciale Elektriciteitsmaatschap
pij Noord Holland, technische
problemen met Polenko-molens
in de V.S.1 failliet Lagerwey/
Van de Loenhorst).

hoezo, op zijn kont?

Perspektieven genoeg dus. In
feite is alleen De Bruijne
pessimistisch. Toch is het ge
matigd optimisme bij de anderen
niet al~ijd even sterk onder
bouwd. Veldhuis stelt duidelijk
ondersteuning door de overheid
als voorwaarde. Van Deijl laat
zich meer inspireren door zijn
geloof in windenergie dan door
bekendheid met marktontwikkelin
gen. Voor Bouma is het hard
werken geblazen, met alle onze
kerheden die er in de konkur
rentiestrijd ingebakken zitten:
hij mag niet pessimistisch
zijn. De enige die bij Neder
landse turbinebouwers zelfs
een voorsprong signaleert (zij
het niet op het punt van de af
zet van dit moment) is Lely.
die zijn vertrouwen heeft in
de vindingrijkheid en de tech
nische kennis van de Nederland
se ondernem.erswereld. Volgens
hem kan de industrie het ook
zonder overheidssteun af.
Alle anderen hebben zo hun ei
gen ideeên over wat er moet ge
beuren in de toekomst. Bij hen
speelt de overheid daarin wêl
een rol van betekenis. Het is
duidelijk, dat vooral aan dit
verschil van mening gesleuteld
zal moeten worden. Dan zal het
best wel goed komen met de
Nederlandse windmolenindustrie.

Lowiev. Erk



Windmolen
1 ROTOABlADE. GlASSFIBRE RElNFORCEO POLYESTER
2 AERODYNAMIC BRAKE ACTIVATING MECHANISM
3 ROTOR HUB. STEEL
4 NOSECONE. GlASSFIBRE REINFORCED POLYESTER
S ROTORTIP•NORMAL POSITION
6 ROTORTIP .90" TURNED.BV OVERSPEED I AERODYNAMIC BRAKE I
7 NACELLE• REMOVABLE PART
• ROTOR BEARINGHOUSE
9 ROTORAXIS

10 FLEXIBLE COUPLlN6
11 GEARBOX
12 DISC 8RAKE. HYDRAULICAlLY ACTIVATED
13 FLEXIBLE COUPLING
14 GENERATOR

1S YAWING MOTOR WlTH REDUCTION GEARBOX
16 PINION OF YAWING GEAR
17 VIBRATION DETECTOR
18 ACCESS OPENING TO NACELLE
19 PLATFORM
20 TOWER.STEEL PLATE
21 CABLE TWIST DETECTOR
22 TOP BEARING
23 ORIVE TRAIN SUPPORT (STEELI
24 NACEllE •FIXED PART
2S POWER CABLE
26 W1NDVANE
27 W1NDVANE POSITlON SENSOR
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o .- 20 OKTOBER, F8'l(fEt~, Im"-
TERJltt·, : met onder andere wind

energie, zonnecellen, enz .

ierenmanieren!
Duizenden milieubewuste kwallen
blokkeerden begin dit jaar de
toevoer van koelwater van een
kemcentrale in Madras,India•
Ze zetten hun protest zoveel
kracht bij dat de centrale de
stroomproductie noodgedwongen
moest stopzetten. In allerijl
werd een hekwerk geplaatst,
doch hiermee waren de diertjes
niet verslagen. Ze wijzigden
hun strategie niet en slaagden
er wederom in om hun doel te
bereiken: ten tweede male ging
de centrale plat.
Boe anders is de opstelling van
hun Nederlandse broeders en
zusters. In ons kikkerland zijn
de meeste kwallen pro-kernen~r

gie.

o 10-14 SEPTEMBER, PID{ mntR-
DPM: lnternat.ionale Milleuvak

beurs

o 'dltSlfifRn~!E
tionale zoo- en wlndspelen
(gratis toegang)

o 5.6 OKJ:OBER, r«RIlIJKHlIlISTRIE
TERREIN: Symbolische bezetting

oiMbbi4~~ M-1E:
Kursus "Tegen de stroom
1n" (alternatief wonen,
werken, voeding en energie)

o 21 SE~E13 ~m<Gm 00-
GTE-Dl~IË:Themadag "Milieu

konsekwenties van klein
schalige energieopwekking"
Inlichtingen: 020-270328

'. -..;;

gesloten

Binnenkort worden twee groot
schalige duurzame energiepro
jecten stopgezet.
De grootste windmolen ter we
reld,de GROWIAN (Grosse Wind
energie Anlage) in Friedrichs
koog,ten noord-westen van
Brunsbnttel in West-Duitsland,
wordt gesloopt. Een breuk in
de hoofdas moet gerepareerd
worden. Geschatte kosten: on
geveer 35 miljoen mark. Dat
wordt te duur,aldus de direc
tie van de drie electrici
teitsmaatschappijen die deze
molen· hebben geplaatst in 0p

dracht van het Westduitse Mi
nisterie voor Technologie en
Research. Met een wiekdiame
ter van 100 meter zou deze
molen een vermogen moeten 0p
leveren van 3 MegaWatt.
Volgens insiders heeft de GRO
WIAN in 2 jaar tijd slechts
enkele tientallen uren ge
draaid. Een investering van
75 miljoen gulden - betaald
door de Westduitse regering 
gaat hiermee verloren. Zeer
tot ongenoegen van de kleine
windmolenbezitters,die drie
jaar geleden ervoor hebbea ge
pleit dat bedrag te besteden

aan kleinschalige molens. 'Ze
hebben zich vertild aan de
grootschaligheid" is hun
droeve commentaar.
De tweede klap valt in Frank
rijk, in de Pyreneën. Electri
cité de France (de Franse
staats-electriciteitsmaatschap
pij die zoveel kemenergie
toepast) acht het niet langer
meer verantwoord de grote zon
necentrale THEMIS (bij Odeille
Font Romeu ,vlakbij Andorra) in
bedrij f te houden. Deze zonne
oven, met een electrisch vermo-

zonneoven Themis

gen van 2,5 MeqaWatt,is amper
drie jaar in werkiJ'g geweest.
Wat er met de gigantische zon
ne toren en de honderden zonne
spiegels gaat gebeuren,is niet
bekend. De borden DANGER 
RAYONS SOLAIRES zijn waarschijn
lijk voor de verzamelaars.
Dverigens blijft het oudere
broertje in Ddeille,tesamen
met de onderzoekslaboratoria,
wel in gebruik voor smeltproe
ven en andere experimenten.
Beide objecten zijn deze vakan
tie nog te bezichtigen.

foto : Wim Kers ten
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KETTINGAKTIE TEGEN KERNREAKTIE

Ik stuur je deze brief, omdat ik hoop dat JIJ ook mee wilt doen aan de Kettingaktie tegen Kemreaktle,
WIJ voeren deze aktie om de bouw van nieuwe kerncentrales In Nederland tegen te houden. Oehuidige regerin, Isvastbesloten de
bouwplannen door te zetten, OQk al Is tijdens de brede maatschappelijke discussie gebleken dat een meerderheid van de
Nederlandse bevolking er tegen Is.
Oe centrales vormen een gevaar voor de bevolking, ze produceren afval waarvoor we ,een oplossing hebben, frustreren de
ontwikkeling van andere energiebronnen.

We moeten niet over ons heen laten lopen. Daarom zijn er nieuwe aktles nodig.

De kettingaktje wordt georganiseerd door het Fonds Milieuvriendelijk Energiebeleid. Dit fonds Is opgericht door het Landelijk
Platform Tegen Kernenergie.
Het doel is het bijeenbrengen van financiële middelen voor een grote aktie tegèn de regeringsplannen. Op langere termijn zullenuit
het fonds ook andere Initiatieven voor een milieuvriendelijk energiebeleid worden ondersteund.

Oekettingaktie werd al eens in 1981 op kleinere schaal georganiseerd. Het leverde toen zo'n f 150.000,- op. Dat kan nu weer, en
beter. In Noorwegen leverde de kettingbrief 'Kjeade aksjon mot atomkraft' ongeveer f 2 miljoen op.

Zo werkt de kettinlaktie:
I. Stuur een girokaart of bankoverschrijving met een bedrag van I gulden (meer Is natuurlijk welkom) naar giro 101100, Fonds

Milieuvriendelijk Energiebeleid, Amsterdam. Zet daarop 'Stop kemenergle!' of een andere leus naar je keuze.
2. Geef vervolgens 5 kopieën of afschriften van deze brief aan vrienden of bekenden, met het verzoek hetzelfde te doen.

Als iedereen 5 brieven verstuurt, zijn na 9 keer doorgeven zo'n 2 miljoen mensen bereikt.

Deze aktievorm is lekozen omdat:
o Je girokaart tegelijk een adhesiebetuiging Is.
o We verzamelen zo in een keer handtekeningen en geld voor aktles en publiciteit tegen de nieuwe kemcentrales.
- Het opsturen van je adhesiebetuiging kost geen postzegel.
- De adhesiebetuigingen kunnen aan regering en parlement worden aangeboden.
- Elke doorgegeven brief werkt mee aan de bewustwording t.a.v. de kerneneqteplannen.
- We kunnen zo weer onze krachten bundelen en samen een vuist maken.

Doe vandaag nog mee. Laat zien dat thuisbankieren ook een prima vorm van aktIevoeren is.

Meer informatie bij Fonds Milieuvriendelijk Ene'liebeleld,2e
Weteringplantsoen 9. 1017 ZO Amsterdam, tel..020-221366.

Deze aktie wordt ondersteund door:
Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, Vereniging
Milieudefensie. Aktie Strohalm, Stichting Natuuren Milieu
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